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Var stolt över dina livsmiljöer!
GÖR DU NÅGOT extra för naturvården? Är det värt att göra något utöver det som lagar eller certifiering kräver? Så
löd månadens fråga i Tidningen Skogen i Sverige för en
tid sen. Ja, tyckte 87 av de 100 som svarade. De flesta
var således positiva men en gemensam nämnare var att
merparten av skogsägarna ansåg att naturvårdsåtaganden och fredning bör bygga på frivillighet. Skulle samma fråga ställas bland våra läsare skulle procenten troligen ligga på samma höga nivå. De finländska skogsägarna är ett naturälskande folk som tycker om att sköta om
sin skog, utnyttja den för rekreation, jakt och friluftsliv.
De lämnar gärna små livsmiljöer orörda som skydd av
floran och faunan.
Frivilliga skyddsåtgärder i privatägda skogar har genomförts under många år genom det så kallade METSOprogrammet med syfte att trygga den biologiska mångfalden i södra Finlands skogar. Programmet genomförs
såväl med hjälp av permanenta som temporära metoder. Programmet bör anses som framgångsrikt och man
har nu förlängt handlingsplanen till och med år 2025.
Förutom METSO främjas den biologiska mångfalden av
skogslagar, rekommendationer och råd i god skogsvård,
skogscertifiering och utbildning på olika nivåer. Reservatbildning kan också bli en god affär, både miljömässigt och ekonomiskt. På områden, som är svårtillgängliga och har stora naturvärden, kan fredning vara ett bätt-
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re alternativ än traditionellt skogsbruk, om skogsägaren
väljer den vägen.
I Sverige har man under många år gjort nyckelbiotopsinventeringar i Skogsstyrelsens regi. Syftet där har också varit att skydda skogsområden med stor betydelse för
växter och djur. Statliga medel har där också avsatts som
ersättning till skogsägarna. Projektet med nyckelbiotopsinventering har stött på motstånd bland många skogsägare eftersom deras inflytande har varit obefintligt.
Besluten om skydd, som inte är formella, kan inte överklagas och resultatet är att inventeringen av nyckelbiotoperna har stoppats eftersom det anses varken rättssäkert eller effektivt. En tidig dialog med skogsägarna
i det fallet hade nog bidragit till att ordet nyckelbiotop
hade fått en positivare klang än vad som idag uppfattas av många.
Skogen kommer fortsättningsvis att vara Finlands gröna guld och bidra till landets välfärd. Skogsbruket bör vara hållbart ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Våra konsumenter är alltmer miljömedvetna och naturvården bör
således vara en självklarhet för oss som jobbar till vardags med skogsnäringen. Vi skogsfackmän bör också bli
bättre på att förklara för skogsägarna och entreprenörerna betydelsen av ett naturvårdsinriktat skogsbruk och få
skogsägaren att känna stolthet och glädje över sina livsmiljöer som de har sparat. •

Johanna Kohl liknar hållbar utveckling
vid ett pussel som innehåller allt från klimatfrågor till forskning, konsumtion och
produktion.
– Problemet är att vi ofta tittar alltför
sektormässigt på företeelser när det borde vara gränsöverskridande visioner som
gäller. Alla drömmer, men då det handlar
om forskning måste det göras systematiskt
och i större helheter. Dessutom måste tidsperspektivet vara noga utsatt. I den digitala industrin är fem år en lång tid medan 50 eller 100 år är vanligare perspektiv
inom skogsbruket, sade hon på Skogsbrukets vinterdagar.
LÅNGA OCH LÄNGRE
TIDSPERSPEKTIV
Kohl påpekade att bioekonomin kan se ut
på ett helt annat sätt i framtiden än den
gör i dag.
– Av allt att döma kommer till exempel
forskning och produktutveckling av exem-

pelvis träbaserade textilier, syntetisk biologi och kemi och helt nya typer av trähus att bilda större och mer sammanflätade helheter än i dag. Tillgång på virke är
ett gemensamt behov och därför är framtidsforskning ett högaktuellt ämne även
för skogsägarna, sade hon.
En del av framtidsforskningen är trendanalys som kan visa i vilken riktning världen utvecklas på ett allmänt plan. Då är
det viktigt att inte bara se på marknad, politik, teknik eller klimat, utan en kombination av allt detta.
– Dagens överhängande samtalsämnen
är exempelvis Kina, Trump och robotar –
men hur är läget om 20 år? Vilka är alternativen? Kanske vissa typer av robotar
helt förbjuds? Eftersom tidsperspektivet är
betydligt längre för skogsägare är det viktigt att göra globala konsekvensanalyser
av olika långsiktsscenarier gällande faktorer som kan påverka skogsbruket.
FRAMTIDA VÄRDERINGAR
AVGÖRANDE
Där de kortsiktiga marknadsutsikterna ser
gynnsamma ut för skogsindustrin, finns
det samtidigt risker för geopolitiska konflikter och ekonomiska ras. För att inte
nämna psykologiska effekter som beror på
en ökad osäkerhet beträffande konsumentbeteende och investeringar. Enligt Kohl
borde skogsbruket därför diskutera mera
med andra sektorer och inte enbart med
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Att framtidsforskning är viktig likaväl inom skogsbruket som inom industrin och politiken tänker man inte automatiskt på, men när framtidsforskare Johanna Kohl på Naturresursinstitutet lägger ut texten känns
det logiskt att också skogsägarna ska
beakta framtidens megatrender.

FOTO: ERKKI OKSANEN

”Skogsbruket behöver färdplan”

Johanna Kohl är sedan januari i fjol utvecklingschef på Naturresursinstitutet.
Hon har jobbat på Teknologiska forskningscentralen VTT en längre tid, doktorerat i framtidsforskning vid Helsingfors
universitet, är docent vid Östra Finlands
universitet och medlem i EU:s bioekonomiexpertgrupp.
energi- och skogsindustrin, utan till exempel med textil- och läkemedelsindustrin.
– Många innovationer är redan verklighet, exempelvis träbaserade textilier. Det
krävs dock nya affärsmodeller för att skapa nya industriella symbioser. Här tycker
jag vi är lite långsamma i Finland eftersom
mycket av tekniken redan finns. En framtidslinje kunde vara koldioxidsnålhet och
cirkulär ekonomi, då plast och andra fossila produkter ska ersättas och koldioxid
lagras, sade hon.
De verkliga megatrenderna, med tanke
på skogsbruket, kan i alla fall ligga i hur
människornas värderingar förändras. De
immateriella värdena kan till exempel för
kommande generationer väga mera än de
materiella värdena.
– Industrins virkesförsörjning är beroende av privata skogsägare i Finland – då
kan urbaniseringen vara ett hot, eftersom
allt fler skogsägare bor i städerna och kanske inte behöver virkesinkomsterna. Därför borde skogsbruket ha en färdplan för
hållbar virkesproduktion och hur man ska
kommunicera med den nya typen av
skogsägare för att trygga skogarna. •
TEXT: BO INGVES
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yska Stihl introducerar världens
första motorsåg med elektronisk
bränsleinsprutning. Enligt tillverkaren
har den marknadens bästa förhållande
mellan vikt och effekt.
Sågen, som är ämnad för professionell användning, är försedd med en
tvåtaktare på 79 kubikcentimeter som
ger 5 kilowatt eller 6,7 hästkrafter. Den
väger 6,2 kilogram och 7,8 kilo försedd
med svärd och ked. Utan bestyckning
blir förhållande mellan vikt och effekt
därmed 1,24 kilo per kilowatt, vilket
torde vara exceptionellt oberoende av
vilken motorsågsklass man jämför med.
Stihl MS 500i, som modellen heter,
uppges ha utmärkt prestanda. Vid kall-
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Första sågen med elektronisk insprutning
T

start når keden en hastighet om 100
kilometer i timmen på endast en kvarts
sekund.

Brist på träbyggare
U

yrkeshögskolor erbjuder en bred utbildning i träbyggnadsplanering. Att skaffa
sig planeringskompetens för krävande
träkonstruktioner är möjligt endast genom fortbildning.
När det gäller grundutbildningen
hävdar rapporten att antalet studieplatser, som leder till yrkesexamen inom
träbranschen, halverats. Bland yrkeshögskolorna har en tredjedel av undervisningen i träteknik försvunnit. Den är

koncentrerad till en yrkeshögskola. Inget
universitet erbjuder längre träbyggande
som huvudämne.
För att förbättra situationen föreslås
bland annat modernt undervisningsmaterial för att fortbilda lärarna på området, att kunnandet och kursutbudet
fördelas mellan yrkeshögskolorna och
att universiteten tar i bruk ett gemensamt utbildningsprogram för träteknik,
byggande och arkitektur. •
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tbildningen i träbyggande har rasat
på alla nivåer. För de mest krävande planeringsjobben existerar det
inte ens utbildning. Den observationen
gör Träproduktindustrin r.f. i en färsk
rapport.
I rapporten sägs att innehållet i
utbildningen för branschen inte längre
motsvarar kraven. Listan på faktorer som
kräver att utbildningen blir bättre är lång:
Branschen är på väg att ta ett digitalt
språng, automationen och användningen
av robotar ökar. Produktionsstyrningen
och underhållet på fabrikerna blir allt
mera krävande. Kunderna kräver allt
individuellare betjäning. Tillverkarens roll
växer till att omfatta också planering och
installationsarbeten.
Enligt rapporten sackar både kvaliteten och kvantiteten när det gäller
utbildningen. Endast två av landets

Försäljningen av sågen börjar under
våren. Det rekommenderade priset är
drygt 1 700 euro. •

Föreningen för Skogskultur r.f. håller sitt stadgeenliga årsmöte torsdagen
den 11 april 2019 klockan 12.00 på Yrkeshögskolan Novia,
Raseborgsvägen 9, Ekenäs.
Anmälan om deltagande till Föreningens sekreterare senast den 4 april.
Styrelsen
Det är också möjligt att delta via videokonferens från Vasa.
6 Skogsbruket 2/2019

Bättre drivningar

I

F

Tipsa
redaktionen
Vi tar gärna emot tips av dig
som läser Skogsbruket.
Berätta vad du vill att vi skriver
om och uppmärksamgör
oss på sådant du tycker att
tidningen borde bevaka.
Tips och förslag mejlar du
behändigt till
skogsbruket@nordinfo.fi.
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fjol var drivningskvaliteten bättre vid gallringsavverkningar
än året innan. Det varma och regnfattiga vädret underlättade
arbetet.
Det rapporterar Finlands skogscentral som i fjol granskade drivningskvaliteten på 118 stämplingsposter på 453 hektar i ekonomiskogar.
Drivningskvaliteten bedömdes som god på cirka 55 procent av
de granskade objekten. Det är en klar förbättring jämfört med år
2017 då procenttalet var 37.
De anmärkningar, som granskarna gjorde i fjol, gällde i huvudsak
beståndsskador, för breda körstråk och för kraftiga gallringar.
Skogsmaskinernas spår i terrängen orsakade anmärkningar på
flera objekt. På några objekt klassades drivningen som felaktig.
Drivningskvaliteten i Österbotten och Päijänne-Tavastland
var bättre än genomsnittet. Enligt granskarna var drivningskvaliteten i Nyland på samma nivå som året innan. Bäst
var drivningskvaliteten i Norra Savolax och sämst i
Egentliga Finland. •

Skogscentralen vill
bränna mera

inlands skogscentral vill öka antalet hyggesbränningar. Målet är satt
till tio hyggesbränningsprojekt i år. Nu söker Skogscentralen skogsägare som är intresserade av bränning.
Skogscentralen fick blodad tand efter en hyggesbränning på ett tre hektar
stort område i Björneborg förra sommaren. Orsaken till att centralen nu uppmuntrar till flera hyggesbränningsprojekt är att bränningen främjar den biologiska mångfalden i ekonomiskogar. Den är också till nytta för skogsbruket.
Enligt Skogscentralen främjar hyggesbränningen biodiversiteten på skogsfigurer som sköts enligt virkesproduktionsmål. En hyggesbränning resulterar
bland annat i brandskadade träd, bränd jord och död ved. Därmed förbättras
livsmöjligheterna för sällsynta arter som är beroende av skogsbränder. Bränningen förbättrar också näringsförhållandena och resultatet av skogsförnyelsen.
Till de kommande hyggesbränningarna väljer Skogscentralen skogsfigurer
på mineraljord, på frisk eller torr mo. Kravet är stämplingsposter om minst
två hektar som slutavverkats enligt principerna för likåldrig skog. På bränningsområdet ska det finnas några värdefulla naturobjekt, och det måste
finnas tillräckligt med släckningsvatten på rimligt avstånd.
Hyggesbränningen går till så att man bränner största delen av hyggesresterna, en del av humusskiktet och en grupp naturvårdsträd på stämplingsposten.
Om det finns mer än tio naturvårdsträd per hektar får skogsägaren ersättning
enligt medelrotpriset för den överstigande delen. För hyggesresterna, som
bränns, betalas ingen ersättning.•
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Åland efter rekordstormen:

Tö efter mycket snö bromsade
Det omväxlande vädret efter stormen Alfrida blev en extra prövning för entreprenörerna som röjer upp i de åländska skogarna. Först kom snö i ovanligt
stora mängder, den täckte både kullfallna stammar och virkestravar.
Sedan blev det töväder – på gott och ont. Man ser virket bättre men det
blev samtidigt väldigt blött i markerna.
Christoffer Sjölund kör skördare och jobbet för dagen är att röja upp i ett skifte med
fröträd som ägs av Roland Danielsson
i byn Kulla i Finström. En stor del av träden föll under stormen Alfrida som drog

över Åland natten mot den 2 januari.
Stormstyrkorna var de kraftigaste som någonsin uppmätts i Finland med som mest
42,6 meter per sekund i byarna.
I det här skedet tas enbart liggande träd

om hand. De som fortfarande står får vänta. Allt enligt principen att det mest akuta
måste tas om hand först.
Jobbet går betydligt långsammare än
vid en normal avverkning. De stormfällda träden ligger huller om buller och ofta på varandra. Det gäller att vara noga
och ta dem i rätt ordning. Sedan har arbetet försvårats ytterligare efter att ett ymnigt snöfall täckt marken och en del av
stammarna.
– Det blir svårare att planera jobbet och

Entreprenören Christoffer Sjölund till höger röjer för dagen upp i ett skifte med fröträd som fälldes av stormen. Till vänster skogsägaren Roland Danielsson och i mitten virkesuppköparen Kennet Berndtsson.
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skogsröjare
ibland kör jag över stammar som jag inte sett. Jag räknar med att det tar minst
50 procent längre tid under dessa förhållanden, säger Christoffer Sjölund och til�lägger:
– Det är bara att nöta på.
JÄTTEHÅL I GRANSKOGEN
Roland Danielsson, som äger närmare 100
hektar skog, befarade det värsta när han
gav sig ut på en inspektionsrunda efter
stormnatten.
– Jag har en hel del stormskador men
är ändå inte värst drabbad. I området med
fröträd föll mycket, men där skulle ju träden bort förr eller senare i alla fall. Värre var det i ett skifte med granskog som
min pappa planterade för cirka 60 år sedan. Jag var också med på ett hörn i den
planteringen. Där blev det liksom ett jättehål på någon hektar där massor av träd
fallit omkull. Det enda man kan göra är
att hugga slätt och börja om från början,
säger han.
Kennet Berndtsson, som driver sitt
nystartade företag SkogAx som har avtal med Stora Enso om försäljning av timmer- och massaved, är med under besöket i Danielssons skog. Han säger att det
här ”jättehålet” är typiskt för stormens
framfart.
– Det har blivit många hål och många
”gator” i skogen där träd fällts. På intillliggande skiften kan det däremot se nästan orört ut.
UPP OCH NED
Christoffer Sjölund har redan gjort sitt i
det drabbade området i Danielssons granskog. Nu har Glenn Häuselmann med en
nästan splitterny skotare tagit över.
– Jag tror det ska fungera bra. Det är
öppet och ser rätt redigt ut. Det som kan
ställa till en del problem är alla rotvältor,
säger han.
Marken, som är bördig, ska på sikt
markberedas och sedan väntar plantering.
– Det blir en del timmer av det stormfällda virket men det är klart – det hade

Glenn Häuselmann kör som bäst ut virke ur Roland Danielssons stormskadade skog.
blivit fråga om betydligt bättre värden om
granskogen hade fått stå i lugn och ro och
växa till sig ytterligare 20 år, säger virkesuppköparen Kennet Berndtsson.
Skogsägaren Ronald Danielsson säger
att humöret gått upp och ner efter stormen.
– Det känns i alla fall bättre när röjningsarbetet kommit igång. Jag har själv
varit med och gått före skördaren och kapat av rotvältor, säger han.
Många av de stormfällda stammarna
har sprickor.
– Det gäller att vara noga och sortera
bort dem i ett så tidigt skede som möjligt.
Det blir spill med resurser om sprickorna
märks först när virket är på väg att processas i industrin, säger Berndtsson.
HINNER MAN?
Torbjörn Björkman, verksamhetsledare
vid Ålands skogsvårdsförening, säger att
många skogsägare ringer och är oroliga
över tidtabellen. Hinner man verkligen få
ut allt stormskadat virke före sommaren?
– Det är den stora utmaningen just nu
och vi tappade lite fart på grund av all
snö. Nu är det i gengäld jätteblött i markerna efter tövädret och ingen tjäle. Det
blir säkert att jobba för högtryck längre
fram under långa och ljusa vårnätter, säger han.
Han säger att en annan följd av stormens framfart är att de scannade bilder

över skogsbestånd, som finns att tillgå på
Min skog och som skall fungera som stöd
för planering av kommande skogsåtgärder, kan ha blivit helt inaktuella.
– En ny scanning måste göras på sikt.
Det kan också hända att de skogsägare,
som nyligen låtit göra upp en skogsbruksplan, måste få den reviderad, säger han.
PAUS FÖR MANUELLA HUGGARE
Joakim Blom, vd vid Ålands skogsindustrier som köper och förädlar virke, säger
att arbetet vid industrin i stort sett löper
på som man planerat.
– Logistiken har fungerat men å andra
sidan är vi än så länge bara i inledningsfasen efter stormen. Det dröjer ännu ett
tag innan kraftigt höjda virkemängder når
oss. Hittills har vi märkt av ökade volymer
av massaved, som vi flisar, och de mängderna har varit helt i fas med våra resurser. Däremot har vi ännu inte märkt av
ökade mängder för sågen, säger han.
Han hoppas förstås att vädret hädanefter visar sig från en mer gynnsam sida.
– På grund av de stora snömängderna,
som kom, måste vi tillfälligt avsluta losskapningen av rotvältor, som utförts av manuella huggare och som underlättar och
effektiverar arbetet för dem som kör skördarna. Det arbetet återupptas när vädret
tillåter, säger han. •
TEXT OCH FOTO: HELENA FORSGÅRD

Skogsbruket 2/2019 9

Skyddad skog
är ingen helgedom

Det behöver inte vara en nitlott att
ha ett område som klassats som en
särskilt viktig livsmiljö på sin mark.
Områdena får användas för rekreation och skogsägaren kan få statligt
stöd om området uppfyller vissa kriterier.
Stup, kärr och källor i naturtillstånd hör
till de skogsmiljöer som är skyddade i
skogslagen i egenskap av särskilt viktiga
livsmiljöer. Runtom i landet finns ett stort
antal sådana områden och de anses bidra
med en biologisk mångfald som är positiv
också för omgivningen.
– Generellt kan man säga att det handlar om små områden och de avviker tydligt
från normal skogsmark, eftersom de är extremt våta eller extremt torra, extremt karga eller extremt bördiga. Därför innebär
det inte heller nödvändigtvis någon märkbar ekonomisk förlust för skogsägaren att
man inte får idka skogsbruk på området,
säger Nina Jungell, expert på naturvård
på Finlands skogscentral.
Hon ser ett naturobjekt som en tillgång
för skogsägaren, i synnerhet som det ger en
chans att ansöka om ersättning av staten.
– Det finns en god möjlighet att få en
inkomst av området genom att skriva
skyddsavtal med Skogscentralen på tio år
eller en permanent fredning med NTMcentralen. De senaste åren har det funnits
anslag som räckt för alla objekt som uppfyllt kriterierna.
Fredningsavtalet följer skogsfastigheten
också om ägaren byts. När ett tidsbestämt
avtal löper ut kan parterna titta igenom
läget och vid behov teckna ett nytt avtal.
– Drygt hälften av avtalen fortsätter
att löpa. Det finns också skogsägare som
skyddar sin skog i enlighet med avtal, men
vill inte skriva under något papper. Det är
bra, vi behöver områden som lämnas utanför det ekonomiska skogsbruket.
LISTAN VÄXER
Kartläggningen av de särskilt viktiga livsmiljöerna gjordes i slutet av 1990-talet efter en massiv insats av landets samlade
skogsexperter. Sedan dess har listan kompletterats, och fortfarande kommer det in
nya områden som omfattas av lagskyddet
till Skogscentralen.
– Vi känner inte till alla områden som
kan tänkas uppfylla kriterierna, men alla
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SKOGSÄGAREN ANSVARAR DUBBELT
Den primära begränsningen för områden
som enligt lagen klassas som särskilt viktiga livsmiljöer är att det inte får bedrivas
skogsbruk eller annan verksamhet som inverkar negativt på naturen i området.
– De ska inte betraktas som helgedomar. Allemansrätten gäller och man får
ströva omkring, ta paus och plocka bär.
Man får till och med ta turister dit så länge
man inte ändrar på naturen eller bygger
något permanent på området, förklarar
Nina Jungell.
Myndigheterna övervakar inte systematiskt naturobjekten. Ansvaret att se till att
det lagstadgade skyddet uppfylls ligger på
skogsägaren.
– I samband med att det kommer in anmälningar om användning av skog tittar vi
om det finns skyddade områden i anslutning till området som ska avverkas. Övertramp sker rätt sällan, och då handlar det
främst om misstag.
För att stimulera den biologiska mångfalden måste skogsägaren lämna kvar träd
som fallit omkull i skyddade områden upp

FOTO: NIINA JUNGELL

som vi känner till finns på webbplatsen
MinSkog.fi. Nya skyddsobjekt rapporteras
i första hand in av skogsentreprenörer och
en del även av skogsägarna själva.
Enligt Nina Jungell är det lätt att känna igen en särskilt viktig livsmiljö, det vill
säga ett område som omfattas av paragraf
10 i skogslagen.
– Vintertid kan det vara lite svårare att
upptäcka en liten källa eller ett kärr under
ett snötäcke, men skogsproffs och personer, som är vana att röra sig i skog och
mark, gör det direkt i normala fall.
Hon ansvarar för Österbotten, Nyland,
Tavastland samt Pargas och Kimito i Åboland och konstaterar att objekten varierar
mycket regionalt.
– I Österbotten dikades skogarna ut
nästan helt och hållet på 1950- och 60-talen. Det gav en oerhörd tillväxtökning för
skogsbruket, men inte på alla ställen. Utdikningen gjordes utifrån andra värden än
de som råder i dag. Därför är orörda bäckfåror i Österbotten en viktig miljö att bevara och skydda.
I Nyland och Tavastland finns det gott
om lundar och många oförstörda bäckmiljöer som omfattas av kriterierna. Dessutom finns det stup, som är ytterst sällsynta i Österbotten.

Nina Jungell.
till en viss kritisk gräns. Där uppstår dock
en besvärlig situation för skogsägaren,
som måste balansera mellan naturskyddet
och risken för att låta skadeinsekter sprida sig. Om en storm fällt mer än 10 kubikmeter gran per hektar på ett miljöstödsområde kan skogsägaren få tillåtelse att ta
bort den del som överstiger 10 kubikmeter.
– Död ved är en bristvara i våra skogar. Det finns många arter som kan bosätta sig i träd som fallit och artrikedomen ökar när skogen lämnas orörd. Skogsägaren kan få undantagstillstånd för att
ta ut brännved från området, i synnerhet
om det fallit gran. Färskt obarkat granvirke ökar risken för att skadeinsekter som
granbarkborren sprider sig och därför bör
veden inte lämnas kvar.

BRÄNNER SKOG I SOMMAR
Det finns också andra, mer spektakulära
metoder för att öka den biologiska mångfalden. Skogsbränder kan innebära stora
ekonomiska förluster för skogsägare, men
ur biologisk synpunkt skapar bränder nya
möjligheter för olika djur- och växtarter
att etablera sig. Skogscentralen efterlyser
nu förnyelsemogen skog för naturvårdande hyggesbränning.
– I sommar ska vi bränna det första projektet, ett skogsparti i Loppi i Tavastland,
naturligtvis under kontrollerade former.
Hyggesbränning är bra för markbottnen och
grupperna av naturvårdsträd lämnar efter
sig bränd, död ved där många arter trivs.
Det finns också möjligheter för skogsägare att få olika livsmiljöer, som bäckar
och lundar, återställda med hjälp av statliga stöd.
– För skogsägaren innebär det inga
kostnader. Skogscentralen grovplanerar
och lägger ut verkställandet av projekten
åt privata aktörer och projekten finansieras via Kemera-lagen.
Nina Jungell framhåller att naturvård
och skogsbruk inte utesluter varandra.
– I vissa områden kan man låta ekonomiska värden styra, och där skogsbruk är
besvärligt att bedriva lönar det sig att satsa stort på naturvärden. •
TEXT: JOHAN SVENLIN
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Uppgifter om skyddade torvmarker når inte alltid skogsägarna
Skyddade marker, som kan begränsa åtgärder, kan finnas utan att ens skogsfackmän är medvetna om det. Så var det i Ömossa där en iståndsättningsdikning och vägförbättring planerades. Skogsvårdsinstruktör Jami Pirttimäki säger att överraskningen var stor.
Markägarna hade gett fullmakt, sysslomännen hade gjort sitt. Planeringen av en
iståndsättningdikning och vägförbättring i
ett område i Ömossa i Kristinestad var helt
klar. Men när Finlands skogscentral skulle
behandla ansökan om finansiering noterades att området låg nära torvmarker som
hade beteckningen LSO (luonnonsuojeluohjelma, naturskyddsprogram).
– Jag hade ansvaret för båda projekten och blev naturligtvis skrämd av att det
finns ett skyddsområde som kan påverka
hela arbetet. Ingen, inte markägarna, sysslomännen eller vi på skogsvårdsföreningen visste om det. Att vi fick informationen så här sent var verkligen oväntat, säger Jami Pirttimäki, skogsvårdsinstruktör vid Skogsvårdsföreningen Österbotten.
Enligt honom ligger skogsvägarna, som
ska grundförbättras, i närheten av ett område som består av Nedermossen och Högmossen, båda med skyddsbeteckning. Vattnet från vägområdet leds via diken som är
placerade i närheten av torvmarkerna.
– Vi ansökte om utlåtande av NTM-centralen och vi fick inga restriktioner för vägförbättringarna. Dikesprojektet ligger närmare, men eftersom vi inte dikar några
mossar, utan håller oss på skogsmarkerna, har vi per telefon fått utlåtande om att
det inte torde bli några begränsningar, berättar han.
BLEV INGA BEGRÄNSNINGAR
Pirttimäki är lättad över att de båda projekten inte kommer att begränsas. Men
han är kritisk till NTM-centralen därför
att han och alla inblandade inte hade tillgång till informationen. I värsta fall kunde hela projektet ha begränsats.
– Vi borde ha varit medvetna om faktorer som kan begränsa arbetet. Skogsvårds-
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föreningen har inte tillgång till all data.
Markägarna borde ha vetat, men ingen av
dem verkar ha fått informationen, säger
han.
Han får medhåll av Linda Haka, skogsrådgivare vid Finlands skogscentral, som
behandlade ärendet.
– Skyddsbeteckningar kan finnas lite
över allt. Markägarna är sällan medvetna
om beteckningarna. NTM-centralen borde
informera de skogsägare som berörs. Det
samma gäller till exempel vid förekomsten av flygekorre, NTM-centralen meddelar inte markägarna om observationer
som har gjorts i deras skogar, säger Haka.
EFTERLYSER BÄTTRE INFORMATION.
– NTM-centralen borde informera markägarna bättre. Det är inte rätt att man som
skogsägare är omedveten om att ens skog
får skyddsbeteckningar. Att de, som planerar och har satt ner mycket tid och arbete
på ett dylikt projekt, måste också ha tillgång till informationen.
Kjell Huldén, kollega till Pirttimäki, är
mycket kritisk.
– Sådana här skyddsprogram har börjat i
Natura 2000-programmet. Nu smygs det in
skyddsprogram, och ingen vet vad det innebär. NTM-centralen kör över markägarorganisationerna fullständigt, säger han.
PROJEKTET LADES PÅ IS
Enligt Leena Rinkineva-Kantola, chef för
naturskyddsenheten vid NTM-centralen i
Södra Österbotten, har Natura 2000-programmen inget att göra med det aktuella fallet. Nu handlar det om ett kompletteringsförslag för myrskyddet som inte är
ett program utan ett förslag.
– Under ledning av Miljöministeriet
började man förbereda ett kompletterings-

program för myrskyddet år 2012. Arbetet
pågick till slutet av 2014. Arbetsgruppens
uppgift preciserades år 2015 så att den
också skulle föreslå de värdefullaste myrområdena som bäst kompletterade det dåvarande myrskyddsnätverket. Den skulle
också föreslå olika metoder för hur man
förverkligar dem, förklarar hon.
På statens marker grundades naturskyddsområden och på privata torvmarker
kan markägare, om de vill, främja skyddet, om området uppfyller METSO-kriterierna. Högmossen-Nedermossen är ett av
de nationellt värdefulla objekten.
– År 2020 utvärderar man hur olika förslag gällande myrskyddet har förverkligats
och efter det tar man ställning till behovet
av fortsatta åtgärder.
Rinkineva-Kantola ställer sig frågande
till att markägarna inte har varit medvetna om det planerade kompletteringsförslaget för myrskyddet. Enligt henne skickades brev till alla berörda markägare innan
man inventerade områdena.
OKLART VARFÖR INFORMATIONEN
HALTADE
År 2015 skickades en förfrågan till alla
markägare om hur de ställer sig till skyddet på sina områden. Men själva beslutet,
att det endast blev ett förslag och inte program om myrskydd, förmedlades enbart
via media. I det fallet togs ingen kontakt
direkt med markägarna, och det kan ha
bidragit till att ärendet gick många förbi.
– Markägarna borde alltså känna till
saken. Men det är naturligtvis möjligt att
markägarna inte längre är de samma, och
vissa markägaruppgifter kunde vi inte hitta i våra system.
Enligt Rinkineva-Kantola vore det viktigt att alla aktörer i skogsbranschen känner till också kompletteringsförslagen för
myrskyddet. Gränserna för dessa områden
är öppen information, och alla aktörer har
tillgång till den.
– Men nu verkar ärendet ha kommit
emot först när skogs- eller dikningsplaner

Den här våtmarken i Ömossa i Kristinestad var skyddad – utan att markägarna och skogsvårdsföreningen visste om det. Det kunde ha begränsat en iståndsättningsdikning och ett vägprojekt, men gjorde det lyckligtvis inte.
Jami Pirttimäki, skogsvårdsinstruktör vid
Skogsvårdsföreningen Österbotten, planerade nyligen en iståndsättningsdikning och ett vägprojekt. Senare visade
det sig att myrmarkerna invid området
var skyddade. Varken han eller markägarna visste om det.

skickats till Skogscentralen och vidare till
NTM-centralen. Man kunde kanske ta upp
frågan på skogsbranchens utbildningsdagar, säger hon.
Men vilka begränsningar gäller de
objekt som omfattas av förslaget? Enligt
Rinkineva-Kantola kan till exempel iståndsättningsdikningar inom områdena äventyra skyddsvärdena.
– Om området uppfyller METSO-kriterierna brukar NTM-centralen föreslå
markägaren att skydda sin mark och få
full ersättning för den. •
TEXT OCH FOTO:
CHRISTOFFER THOMASFOLK
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Vattenvård allt viktigare i skogen:

Enkla trösklar bromsar erosionen
Det räcker ofta med små ingrepp för att bedriva vattenvård i skogsmarker.
Terrängförhållanden och ett alltför effektivt dikessystem bidrar till erosionen
som äter upp den mark som skogen ska växa på.
Vattenvård blir en allt viktigare fråga inom skogsbruket. För att förbättra skogsmarkens välmående behövs en ökad
medvetenhet om källors och bäckars
betydelse bland skogsägare. Det anser
Simon Ollus, skogsrådgivare på Finlands
skogscentral i Vasa.
– Trycket från omvärlden ökar på att
skogsbruket ska beakta miljövård i ännu
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högre grad. Vattenvården är ett av de områden där det helt klart skulle behövas en
förändring för att gynna miljövärden och
den biologiska mångfalden, säger han.
ENKLA ÅTGÄRDER
Våtmarker är viktiga livsmiljöer som bidrar till att artrikedomen ökar, men utdikningen på 1950- och 60-talen torrlade en

stor del av landets naturliga våtmarker.
Den gjordes utifrån ekonomiska intressen, innan begrepp som biologisk mångfald blivit allmänt spridda. Nu finns en rad
enkla åtgärder som kan sättas in för att
återställa vattendrag och skapa våtmarker.
En åtgärd är att dämma upp eller leda om vattnet i en skogsbäck till sin ursprungliga fåra. En annan möjlighet är att
skapa ett översilningsområde, där man låter ett dike, som samlat sand och näring
uppströms, silas ut i orörd skogsmark.
– När man bedriver vattenvård är utgångspunkten att åtgärderna inte ska på-

verka skogsbruket negativt. Enligt min
uppfattning missgynnas inte produktionen av vattenvårdsåtgärder. Det behövs
inte särskilt stora förändringar, mest finjusteringar i arbetssättet. Det är viktigt att
man, när man rör sig i terrängen, är medveten om vilka möjligheter det finns att
både arbeta preventivt och att återställa
vattendrag.
I samband med röjning, gallring och avverkning är det också viktigt att beakta
vattenvården.
– Ibland ser man att förare till gräv- och
skogsmaskiner kört i de blötaste partierna därför att det kanske varit den kortaste
rutten, men inte en rutt som beaktat våtmarkens bästa.
Också hos entreprenörerna kan det
hända att medvetenheten om våtmarkernas betydelse borde höjas.
– De, som utför det praktiska arbetet,
spelar en viktig roll eftersom de med sitt
arbete bestämmer hur vattenvården kommer att fungera i ett visst område under en
lång tid framöver.

Uppvakta
med en
prenumeration
på Skogsbruket
Då du gör en gåvoprenumeration på ett år får mottagaren
åtta gånger per år glädje av
din gåva.
Då vi mottagit din beställning
sänder vi ett presentkort inkl.
kuvert.
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STARKA FLÖDEN NÖTER PÅ MARKEN
Ett annat vattenrelaterat problem i landets
skogar är erosionen. Rinnande vatten nöter på berggrund och jordmån och tar med
sig sediment nedströms. Enkelt uttryckt
kan man säga att erosionen äter upp den
mark som skogen ska växa på.
– Erosionsproblem finns i hela landet,
men problematiken varierar beroende på
terrängens särdrag.
Simon Ollus räknar upp tre faktorer
som påverkar och bidrar till erosionen i
skogsmark: storleken på avrinningsområdet, lutningen på området och typer av
jordarter.
– Om man har ett dikessystem samlas
det stora mängder vatten, i synnerhet under höst- och vårflöden. Ibland kan det
bildas en djup fåra som är djupare än diket är brett.
Man kan göra mycket för att hindra eller i alla fall minska skadeverkningarna.
Bland annat kan man bygga trösklar eller
dammar och reglera storleken på vägtrummor där vatten passerar.
– Åtgärderna syftar till att minska lutningen och hastigheten på avrinningen.
Simon Ollus har erfarenhet av att handlägga vattenvårdsärenden på Skogscentralen. Intresset bland skogsägare är ännu inte stort, trots att åtgärderna bekostas ge-
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nom Kemera-lagen och Skogscentralen sköter planeringen.
– Skogsägaren behöver bara ge sin tillåtelse och lämna de återskapade miljöerna
orörda åtminstone i tio år framåt. En våtmark eller ett översilningsområde tillför
skogen andra värden än rent ekonomiska. Det beror på vilka mål skogsägaren har
med sitt ägande, men jag tror att många
gärna skulle utveckla sin skog för att öka
artrikedomen, säger Simon Ollus. •

Presentkort

Kontakta Nesenta Oy
tfn 09 4190 2453
vardagar klockan 08.00–17.00
skogsbruket@nesenta.fi
eller fyll i prenumerationsuppgifterna på
www.skogsbruket.fi

TEXT: JOHAN SVENLIN
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Klimatförändringen kräver
nya rekommendationer
Statistiken visar att klimatet blivit varmare. Den här klimatförändringen påverkar skogarna även i Finland i form av ökad tillväxt, men samtidigt också i
form av större risk för storm- och insektsskador. För att skogarna ska må väl
också i framtiden har Tapio uppdaterat skogsvårdsrekommendationerna så
att de beaktar klimatfrågorna bättre än tidigare.
Tillväxtökningen beror enligt skogsexpert Henry Schneider på Skogsbrukets
utvecklingscentral Tapio Oy på flera olika faktorer, av vilka de viktigaste är att
skogsvården förbättrats, användningen
av förädlade plantor ökat samt skogsdikningarna.
– Den tredje faktorn är oklarare, men
beror troligen på klimatförändringen. Det
att vi uppdaterat skogsrekommendationer-

na till denna del innebär ingenting revolutionerande. Vi vill ge skogsägarna praktiska verktyg för att beakta klimatförändringen inom ramen för den normala skogsvården, säger han.
EXTREMVÄDER
Betydelsen av geografiska data kommer
enligt Schneider att öka inom skogsbruksplaneringen för att bättre kunna identi-

fiera exempelvis riskobjekt när det gäller
storm, snö och torka.
– Januaristormen Alfrida visade framför allt på Åland vilken förödelse som kan
skapas av extremväder. Ett sätt att göra skogen härdigare mot stormar är god
skogsvård, en kortare omloppstid och att
man undviker gallringar som gör skogen
sårbar för stormar, säger han.
Enligt Schneider är det allt viktigare att
även beakta risken för både extrem nederbörd och extrem torka.
– Våtmarker och översilningsområden
är viktiga faktorer i skogarna. Samtidigt
som regnmängden förutspås öka klart
i Finland ökar paradoxalt nog även risken för extrema torrperioder och därmed
skogsbränder, säger han.
KLIMATANPASSADE PLANTOR OCH
FRÖN
Gällande förnyelse av skogen har de uppdaterade skogsrekommendationerna några klara råd, som att trädslagen ska väljas
enligt jordmån. Framför allt ska man undvika granodlingar på alltför karga växtplatser.
– Förädlat skogsodlingsmaterial som är
anpassat till klimatet på odlingsplatsen är
enligt rekommendationerna överlag att föredra, även om naturliga plantor är viktiga bland annat med tanke på att skapa en
blandskog, säger Schneider.
En följd av klimatförändringen är att
vintrarna och därmed tjältiden blir kortare. Det kan innebära mera insektsskador samt körskador som ökar risken för
rotröta. Metoder för att minska risken för
rotröta är stubbrytning, hyggesbränning
och trädslagsbyte efter en avverkning.
– Genom en ökad tillväxt i skogen förkortas omloppstiden för träden vilket
minskar risken för insektsangrepp. Granbarkborren är det största enskilda hotet.
Varmare somrar innebär risk för två generationer barkborre, vilket ökar riskerna
betydligt om klimatet blir varmare, säger
Schneider.
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KONTINUERLIG BESTÅNDSVÅRD
Förutom avsnittet om klimatanpassningen har också ett nytt avsnitt om Kontinuerlig beståndsvård (på finska jatkuva kasvatus) tillkommit. Förutom det nya namnet innehåller det även delvis ny terminologi.
De viktigaste tilläggen eller förändringarna i avsnittet är, enligt Schneider, att det
för tall i första hand rekommenderas stegvis avveckling av överståndare (tidigare
rekommenderades luckhuggning). Stegvis
avveckling av överståndare rekommenderas överlag på mineralmark samt vissa typer av torvmarker när det gäller kontinuerlig beståndsvård där tall är huvudträdslag.
– Luckhuggning gäller främst gran och
ska enligt rekommendationerna i första
had ses som en komplettering till plockhuggning. Metoderna kan ofta kombineras så att kanterna mot luckorna gallras. Ren luckhuggning är ofta problematisk och passar bäst i grandominerade bestånd och karga tallbestånd i norr, säger
Schneider.
När han berättade om de nya rekommendationerna på Skogsbrukets vinterdagar konstaterade han att man inte ska
sätta likhetstecken mellan naturvård och
kontinuerlig beståndsvård.
– Däremot kan de två metoderna bra kombineras. Skuggberoende arter och skogsfåglar gynnas till exempel och kontinuerlig beståndsvård kan även skapa variation
i landskapet då skogen är trädbevuxen hela tiden, säger Schneider.
Allmänt sagt kan kontinuerlig beståndsvård, enligt honom i första hand ses som
ett alternativ vid låg tillväxt, ogynnsamt
klimat och om priset på stock är högt.
– Metoden gör också att det frigörs mindre koldioxid på torvmarker, vilket är positivt med tanke på klimatförändringen.
Det negativa är att tillväxten är upp till
en fjärdedel lägre jämfört med traditionell
skogsvård trädskiktsvis och att risken för
drivningsskador och rotröta ökar, säger
Schneider.
De delvis uppdaterade skogsvårdsrekommendationerna Råd i god skogsvård
publiceras på internet på finska under våren och på svenska lite senare. Skogsbruket återkommer senare i termfrågan. •
TEXT: BO INGVES
FOTO: MAJ-LEN ROOS

Beställ av oss!
Granfrönas uppbrott
Boken skildrar granfrönas resa från kotte till
växtplats. Fröna ger sig ut på en spännande resa
mot okänt mål. Den underhållande och uttrycksfulla sagan håller också rent vetenskapligt.
Boken med hårda pärmar har 40 sidor.
Pris: 15 euro

Pris:
15 euro
+ porto

Du kan beställa böckerna genom att mejla
foreningen.for.skogskultur@gmail.com eller ring 046 536 5400

Skogsbruket
Har du flyttat?
Via webben, www.skogsbruket.fi, gör du snabbt
adressförändringen.
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Nu hettar det till
för energiveden
Energiveden håller på att få en revansch efter några år då billigt kol och billiga utsläppsrätter trängt undan biobränslen. Nu går kraftverken för fullt och
skriker efter råvara.
Den kalla vintern har hållit full fyr i landets värmeverk och efterfrågan på energived har varit fortsatt god.
– Priserna här i vårt område har hållit
en ganska jämn nivå en längre tid. Nyligen kördes en ny anläggning igång i Mårtensdal i Vanda och det finns värmeverk
utspridda över hela vårt verksamhetsom-
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råde. Idealet är att man inte ska behöva
transportera energived mer än 50 kilometer för att det inte ska nöta på lönsamheten, säger Magnus Wiksten, revirforstmästare på Skogsvårdsföreningen Södra
skogsreviret i Borgå.
De senaste årens låga priser på utsläppsrätter har bidragit till att fossila

bränslen har haft ett konkurrenskraftigt
prisläge under de senaste åren, men nu
ser det ut att vända.
– Efterfrågan på biobränslen ökar igen.
Förnyelsebara bränslekällor har nu återupptäckts, vilket är väldigt positivt med
tanke på framtiden. Det finns bland annat planer på en ny storskalig biobränsleanläggning i Kotka samtidigt som Helsingfors stad eventuellt kommer att öka sin användning av träflis. Det skulle säkerligen
stimulera efterfrågan på energived ytterligare, säger Magnus Wiksten.
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Ett stigande elpris och en kall vinter
har gjort att efterfrågan på energived
hållits hög.

– Det märks att kraftverken kör för fullt, säger Jan Slotte, verksamhetsledare på
Skogsvårdsföreningen Österbotten.
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finns det lokala värmeverk och en rad
växthusodlare i Sydösterbotten som alla
bidrar till att efterfrågan är stor, säger Jan
Slotte, verksamhetsledare på Skogsvårdsföreningen Österbotten.
För ett år sedan såg han med oro på den
begränsning av inmatningstariffen som
skulle börja gälla från årsskiftet 2018–19.
– Den har inte fått den inverkan som
vi befarade, eftersom den är kopplad till
priset på utsläppsrätter. När priset på koldioxidutsläpp överskrider ett visst belopp
blir inmatningstariffen noll och därför har
den inte fått någon praktisk betydelse hittills, förklarar Slotte.

Enligt honom har alla sortiment inom
energived bra åtgång.
– Ja, när det är som kallast krävs det
stamved för att hålla tillräcklig temperatur
i pannorna, men annars finns det efterfrågan alla sortiment.
STOR EFTERFRÅGAN PÅ ENERGIVED
I Österbotten beskrivs läget för energived
till och med som ypperligt.
– Alholmens Kraft i Jakobstad och Vasklot kraftverk i Vasa är motorerna i regionens handel med energived. Dessutom

STIGANDE ELPRIS
ÖKAR EFTERFRÅGAN
Utsläppsrätterna hade en kraftig prishöjning under hösten 2018, liksom elpriserna
i stort. Under 2018 steg det genomsnittliga elpriset på nordiska elbörsen Nord
Pool med uppemot 60 procent, jämfört
med året innan. Orsakerna är flera, men
en stor bidragande faktor är att väderförhållandena gjorde att magasinen för vattenkraft inte nådde upp till samma nivåer som under de senaste åren. Dessutom
gjorde vindförhållandena att det producerades mindre vindkraft än normala år. Det
minskade utbudet och de stigande elpriserna har gjort det lönsamt för Alholmens
Kraft och andra kraftverk att åter öka produktionen.
– Vi har kört för fullt sedan sommaren. Andelen biobränslen har varit kring
40 procent och den torra sommaren gav

en bra torvskörd, säger Björn Åkerlund,
vd på Alholmens Kraft.
Han ser tillgången på biobränslen som
begränsad, dels på grund av lönsamhetskraven i logistikkedjan, dels därför att
skördandet av energived hänger ihop med
att stockvirke huggs.
– Energived uppstår i samband med gallringar och slutavverkningar. Den mängden är ganska konstant och på kort sikt
ser jag inga möjligheter att få tillgång till
större volymer energived än vi har i dag,
konstaterar Björn Åkerlund.
KOLFÖRBUD KAN GE PUFF
På lång sikt ser han tecken som tyder på
en allt större efterfrågan på energived. Inte
minst om riksdagen klubbar igenom regeringens förslag om kolförbud från år 2029.
– Det skulle innebära att kol borde ersättas med fossilfria bränslen och då ligger
biobränslen bra till hands. Samtidigt ökar
produktionen av drivmedel som tillverkas
av skogsrester så det kan bli konkurrens
om biobränslen inom en överskådlig framtid, säger Björn Åkerlund.
Efter flera år av uppgång har det nu börjat komma signaler på att skogsindustrin
kan komma att bromsa in under 2019.
– Det råder fortfarande högkonjunktur
inom skogsbranschen, men under den senaste månaden har efterfrågan på timmer
sjunkit. Om det avverkas mindre timmer
blir förstås tillgången på energived också
mindre, säger Jan Slotte. •
TEXT: JOHAN SVENLIN
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Goda råd är inte dyra
del 1

För att hjälpa såväl nya som kommande skogsägare kommer Skogsbruket att gå igenom olika aspekter på
skogsbruk och skogsägande i en serie artiklar under året. I det första avsnittet börjar vi med generationsskiften
gällande skogsfastigheter.

SKOGSÄGARSKOLAN

•

Det vanligaste är att en ny skogsägare
får sina skogsskiften i samband med generationsväxlingar i form av gåva eller
arv. Skogsägarnas medelålder är 63 år,
och enbart i Svenskfinland funderar tusentals familjer som bäst på hur skogsegendomen ska föras över till nästa generation.
– Varje fall är specifikt eftersom skogarna ser olika ut, både till åldersstrukturen och trädvariationen. På området
kan också finnas odlingsmark och bebyggelse, vilka i sin tur omfattas av andra bestämmelser, säger Lars Ekman,
rådgivare i skogliga frågor vid Finlands
skogscentral i Raseborg.
För att säkra att generationsväxlingen görs på bästa sätt lönar det sig enligt honom att diskutera ärendet som
en helhet tillsammans med experter hos
Skogscentralen eller någon annan expertorganisation.
– Vår expertishjälp är kostnadsfri och
även andra aktörer inom skogsbruket
kan hjälpa med expertråd, exempelvis
Södra Skogsreviret och Skogsvårdsföreningen Österbotten.
BESITTNINGSRÄTT ELLER INTE
Ingen vill betala för mycket i skatt, men
det är inte heller alltid optimalt att för-

söka minimera skatterna då skogar
överförs. Enligt Clas Stenvall, expert på
generationsskiften på Skogscentralen,
är det inte helt ovanligt med fall där
skogarna undervärderats för att sänka
arvs- eller gåvoskatten.
– Om skogen sedan säljs till en utomstående är försäljningspriset troligen
klart högre än vad skogen värderats till.
Slutresultatet kan vara en rejäl skatteförhöjning eftersom försäljningsvinster
räknas som kapitalinkomst som i sin
tur har en klart högre skatteprocent än
arvs- eller gåvoskatten, säger han.
Vid generationsskiften kan skogsfastighetens beskattningsvärde sänkas genom att den äldre generationen behåller
besittningsrätten. Gällande skogsfastigheter är vinsten inte lika stor i slutändan
som till exempel gällande sommarstugor.
– Om besittningsrätten behålls på
livstid är problemet att den yngre generationen inte kan utnyttja sin egendom. Besittningsrättens innehavare har
rätt att utföra avverkningar som inte får
minska skogarnas värde. Det innebär i
praktiken att endast den årliga tillväxten kan avverkas. Då är inte heller motivationen för de nya ägarna att sköta
skogen på topp, säger Ekman.
En klar risk är om innehavaren av

besittningsrätten förlorar sin rättshandlingsförmåga, till exempel på grund av
en sjukdom, för då måste den nya ägaren få tillstånd av magistraten för att avverka och sköta sin egen skog.
– En kompromiss kan vara att behålla besittningsrätten endast för en viss
tid. Avdraget på skogsfastighetens värde kan då vara lägre, men i gengäld får
mottagaren fria händer att utnyttja sin
skog i ett tidigare skede, säger Stenvall.
KONTANTER ÄR KUNG
Om generationsväxlingen gäller skogrika områden och stora avverkningsrättigheter, kan det enligt Ekman löna sig
att betala en viss del av skogarna kontant.
– När man betalar för en skog har
man nämligen rätt att göra skattefria avverkningar för 60 procent av den totala
anskaffningssumman. Om summan är
exempelvis 100 000 euro får man samtidigt en skogsavdragsbotten på 60 000
euro. Den går man miste om ifall skogarna i sin helhet flyttats över som arv
eller gåva, säger Ekman.
Hela köpesumman måste inte heller
betalas på en gång. Enligt honom är det
möjligt att göra en avbetalningsplan på
exempelvis fyra år.

Privata skogar viktigaste virkesleverantören
Cirka 60 procent av de finländska skogarna ägs av vanliga familjer, fördelat
på cirka 350 000 privata skogsfastigheter. Många skogsfastigheter har flera än en ägare eftersom de överförts
till nästa generation. Därför uppgår
det totala antalet skogsägare till över
600 000.
De privata skogarna står för ungefär
80 procent av det inhemska virke som
industrin behöver och utgör därför en
viktig faktor för den finska ekonomin.
Samtidigt bor en allt större del av skogs-
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ägarna långt från sina skogar på grund
av urbaniseringen, och utvecklingen accelererar i takt med att allt fler skogsfastigheter övergår i yngre generationers ägo.
– Generationsskiftena innebär i praktiken att skogsägarna har en allt högre
genomsnittlig utbildningsnivå och att
både det fysiska och det psykiska avståndet till själva skogsarbetet blir allt
längre. Det påverkar i sin tur skogsägarnas syn på skogarna samt vilka skogliga tjänster de behöver för att kunna

vårda sina skogar, säger Lars Ekman,
rådgivare i skogliga frågor vid Finlands
skogscentral.
Det är numera enkelt att närmare bekanta sig med sina skogar på Skogscentralens skogsdatatjänst MinSkog.fi. Nya
skogsägare kan logga in med sina bankkoder och registrera sig i tjänsten.
– MinSkog.fi ger mycket information
om enskilda skogar. Över 90 procent av
de finländska skogarna finns i nättjänsten som redan har över 100 000 användare, säger Ekman. •

– Under den tiden går det att göra vettiga avverkningar som man tack vare skogsavdraget beskattas lägre för. Samtidigt kan en stor del av köpesumman betalas bort med avverkningsintäkterna.
För en ny skogsägare lönar det sig enligt Ekman
ofta att anmäla sig som mervärdesskatteskyldig
eftersom man då räknas som skogsföretagare.
– Det innebär att man kan dra av mervärdesskatten för tjänster och material som behövs i
skogen, vilket minskar kostnaderna för skogsbruket. Till skillnad från övriga företagare som måste redovisa mervärdesskatten månatligen behöver
skogsägare göra redovisningen endast en gång
per år. Villkoret är att du för bok över kostnaderna för skogliga aktiviteter. •
TEXT: BO INGVES
FOTO: MAJ-LEN ROOS

CHECKLISTA FÖR GENERATIONSSKIFTE AV SKOGSFASTIGHETER
• Börja fundera på generationsskiftet i god
tid, helst då den äldre generationen är vid
god vigör.
• Använd experter för att få utomstående
åsikter och fakta, för det finns oftast vettiga
lösningar för hur ett generationsskifte görs på
bästa sätt. Eftersom varje fall är olikt finns det
inte några generllla regler som kan användas
i alla fall.
• Är inte generationsskiftet genomfört och
skogsfastigheten ingår i ett dödsbo är det
bäst att omforma den till en fastighetssammanslutning. Det beror på att dödsboet är en
egen juridisk enhet som till exempel inte ger
dödsboets delägare skattefördelar vid förluster. Görs motsvarande förluster däremot i en
fastighetssammanslutning kan de fördelas på
delägarna och användas i deras personliga
beskattning för att minska skatterna för kapitalinkomster. Men finns det studerande och
pensionärer som delägare i dödsboet kan det
vara ekonomiskt vettigt att behålla det som
ett dödsbo vid avverkningar för att inte minska på studiestöd och höja på vårdkostnader.
• Skogscentralens experthjälp är kostnadsfri
och även andra aktörer inom skogsbruket
kan hjälpa med expertråd, exempelvis Södra
Skogsreviret och Skogsvårdsföreningen Österbotten.
• Skogscentralen arrangerar regelbundet kurser för nya skogsägare.
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Marco Krogars behövde en kombiskogsmaskin och byggde en.

En annorlunda skogsmas
Efter 25 år i det militära, de sista åren på en civil post som överdirektör på
försvarsministeriet, sadlade Marco Krogars om i början på 2010-talet och
började arbeta på heltid med sin hobby, skogsbruk. Sen konstruerade han
den typ av skogsmaskin som han behövde och döpte den till Finnbull.
I Marco Krogars hemtrakter i Lovisa är
det väldigt stenigt och en del av de skogar
han sköter var omöjliga att gallra med normalstora maskiner. Efter något år med en
fyrhjuling i de här skogarna väcktes tanken på en kombimaskin, alltså en maskin
som fungerar både som skördare och skotare.
– Den skulle vara så liten att den smidigt kunde röra sig bland trädstammarna
och så terrängduglig att den kunde klättra över stora stenar. När jag undersökte
marknadsläget fanns det inget verkligt alternativ och då började jag i stället utveckla en egen maskin.
Efter några mindre prototyper utkristalliserades grunden för den nuvarande maskinen, som nu är testad, finslipad och redo att tillverkas i lite större antal.
– Marknaden för den här storlekens
kombimaskin är begränsad. Trots att den
måste säljas ganska billigt, innehåller den
precis samma komponenter som flera
gånger dyrare maskiner. Därför är de sto-
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ra maskintillverkarna inte intresserade av
produktsegmentet, säger Krogars.
ÖVER STOCK OCH STEN
När Skogsbruket träffar Krogars gallrar
han med en bandförsedd Finnbull-maskin
ett riktigt stenigt skogsområde på familjens mark i Tessjö.
– Alternativet hade varit att avverka för
hand och sedan köra ut virket, vilket är
långsamt och dyrt. Den här terrängen är
också för svår för traktorer med släp. Därför finns det områden i regionen som aldrig gallrats. Banden gjorde maskinen ännu stabilare att köra med i svår terräng.
Eftersom det finns motsvarande områden, vilka inte kan brukas på konventionellt sätt både i Finland och utomlands,
ser Marco Krogars en klar affärsnisch för
Finnbull.
– För att kunna designa och testa olika
lösningar innan maskinen gick i produktion köpte jag ett tredimensionellt CADprogram (konstruktion med hjälp av da-

tor, red.anm.) inklusive utbildning, och
studerade det intensivt i ett halvt års tid,
säger han.
Krogars har en doktorsexamen och har
genomgått militärens alla utbildningsnivåer. Han kunde snabbt anamma CAD-programmets möjligheter och har skapat en
virtuell kopia av maskinen i datorn, där
varje del är ritad skilt för sig.
Processen är identisk med den i fordonsindustrin, där exempelvis massproducerade bilar huvudsakligen planeras i
datorn och produktionen styrs av CADritningarna.
– Om jag ändrar på någon del av maskinen i programmet ser jag direkt hur helheten påverkas. CAD-ritningen är en förutsättning för att göra produkten industriellt tillverkningsbar till ett konkurrenskraftig pris, säger Krogars.
KAN TILLVERKAS INDUSTRIELLT
Själva maskinen har gjorts på underleverans i PTH-Metallis verkstad i Borgå, där
Krogars har hyrt ett eget utrymme.
– Den första större versionen har nu
använts av en entreprenör i Loimaa i ett
års tid. Den har fungerat som den ska och
jag har gjort vissa förändringar enligt den
feedback jag fått, säger Krogars.

kinstillverkare
Han arbetar nu på att få igång produktionen i lite större format och söker därför efter samarbetspartners med tillräcklig
produktionskapacitet.
– PTH-Metalli har så mycket annat jobb
att de inte har kapacitet att börja göra den
här maskinen industriellt. Eftersom maskinen är helt och hållet datormodellerad
kan den tillverkas i vilken CAD-styrd metallverkstad som helst, också i andra länder, säger han.
Den andra resursslukande delen är
marknadsföringen. Maskinen fick enligt
honom ett positivt mottagande på skogsmässan Finnmetko i Jämsä i september
och Krogars förhandlar nu med några intresserade kunder. Potential finns alltså.
– Den här maskinen är som gjord för
små entreprenörer som inte kör i treskift.
Maskinen väger, med boggieband och
kedjor, ungefär nio ton och lastningskapaciteten är sju ton. Inklusive timmerrede, gripklo och skördaraggregat ligger priset runt 160 000 euro, vilket är ungefär en
fjärdedel av priset på en stor kombimaskin, säger han.
FULLFJÄDRAD ARBETSMASKIN
Produktidén är enkel: En fyrhjulsdriven
boggivagn kopplad till en framdel med

svängbar hytt, ett knippe hydraulikslangar och en standardmotor som driver hydraulikpumparna. Ovanpå detta läggs en
förarkabin, en hydrauliskt styrd kran, ett
utbytbart timmerrede, en gripklo och ett
skördaraggregat och en anordning för att
behandla stubbarna.
– Perkins turbodiesel driver tre hydraulikpumpar; två av dem driver navmotorerna på boggin och framdelen medan den
tredje driver arbetshydrauliken. Motorn
är av typen plug-and-play och kan direkt
monteras i maskinen. Därefter återstår karikerat sagt endast att koppla hydraulikslangarna, säger Krogars.
Han betonar att också alla andra komponenter är standardprodukter, börjande
från Sampo Hydraulics hydrauliska navmotorer Black Bruin som används i många
typer av arbetsmaskiner över hela världen. Styrsystemet är utvecklat av Ponsses
dotterbolag Epec och samma system används i många stora maskiner.
– Det här är alltså en fullfjädrad arbetsmaskin anpassad för svårare terräng där
det är omöjligt att röja upp regelrätta stråk
för större maskiner. Tack vare sin lätthet
är den också skonsam mot marken, säger
Krogars och svingar sig upp i maskinen för
en kort demonstration.

VTT-TESTAD SÄKERHET
Det är intressant att se när maskinen långsamt ålar sig över rejäla stenbumlingar i
den kuperade terrängen, förlitande sig på
sin markfrigång på 65 centimeter. När Keto-Forst Extreme-skördaraggregatet grabbar tag i träden är det fråga om sekunder innan stammen är kapad, kvistad och
uppsågad i rätta längder.
– När området är färdigt gallrat tar det
ungefär en halvtimme att byta till timmerrede och gripklo och börja lasta samt forsla
virket till lagringsplatserna, säger Krogars.
Han demonstrerar hur framdelens kabin med hjälp av fotpedaler kan svängas
270 grader så att föraren alltid kan sitta i
riktning mot arbetsmomentet.
– Det är bra för arbetsergonomin, säger Krogars.
Han poängterar att kabindelen är testad
av VTT för att verifiera att den fyller alla
säkerhetsstandarder.
– Det är exakt samma test som görs på
andra skogsmaskiner och traktorer. Lite
tungt kändes det eftersom kabinen i praktiken förstörs i testet. Enbart det skedet
kostade några tiotusen euro, säger Krogars. •
TEXT OCH FOTO: BO INGVES
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Läckert av hare och hjort
Skogen bjuder på utmärkta råvaror.
Haren blir en förrätt i form av en
confit (kokad i fett) och hjorten blir
rulader bräserade i sherry.
Till dessert en glass med blåbär och
vit choklad.

Confitering är en gammal traditionell fransk metod och betyder att konservera. Kokningen ska ske på låg temperatur, under 100 grader, och under lång tid. Köttet ska vara täckt
av fettet, när det är färdigt får det kallna i kokfettet. Fettet kan sedan silas och användas
på nytt, förvarat kallat håller det några veckor.
Alla komponenter i den här menyn kan tillredas på förhand för att värmas upp när
de ska ätas. Ruladerna kan man göra färdiga ända fram till gräddningen i ugn. Om de
gräddas och sedan värms upp blir de torra. •
TEXT & FOTO: BEN WIBERG

SALLAD PÅ HARCONFIT
4 personer
Förberedelser: ca 20 minuter
Ugnstid: ca 2 timmar
Tillagning: ca 30 minuter
Ingredienser:
1
skogshare eller 2 kaniner
1 kg
smör, skirat
300 g
sallad, olika sorter
200 g
minitomater, halverade
1
gurka, skuren i bitar
vinaigrette med senap och
örter
salt och socker plus eventuella
andra kryddor
4 skivor bacon
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Stycka haren. Spara levern. Gör cirka 3 liter lag med 6 procent salt och 3
procent socker och till exempel enbär,
svartpeppar och lagerblad. Lägg hardelarna i ett kärl och häll den kallnade
lagen över så att den täcker helt. Låt stå
i kallt 6–12 timmar.
Skira smöret. Sätt smöret i en rymlig
kastrull och låt smöret smälta på låg
värme. Vassle som samlas på bottnen av
kastrullen får inte koka för då blir smöret grumligt. När smöret smällt häller du
det klara gula fettet i ett annat kärl.
Ta harköttet ur lagen och torka det.
Lägg det sedan i en kastrull så att delarna är tätt packade. Häll det skirade smöret över så att det täcker. Sätt i ugnen

på 100 grader i 2–3 timmar. När köttet
lätt lossnar från benen är det färdigt.
Låt kallna i smöret till rumsvärme och ta
sedan ut köttet och låt det rinna av på
hushållspapper. Sila smöret och spara
det.
Lägg baconskivorna på en ugnsplåt
och stek dem i ugn, 200 grader, i cirka 8
minuter. Ta ut dem och låt dem kallna
på hushållspapper. När de kallnat kan
du krossa dem till strössel.
Lägg upp salladen på tallrikar, toppa
med gurka och tomat, häll lite vinaigrette över varje portion. Skär eller riv
harköttet och lägg av det över varje
portion, strö baconströssel över. Servera
med rostat lantbröd och harleverpaté.

HARLEVERPATÉ
4 personer
Förberedelser: ca 10 minuter
Tillagning: ca 20 minuter
Ingredienser:
1
harlever
1
schalottenlök, finskuren
1 msk smör, kallt
1 msk smör för stekning, till exempel
från confiten
½ tsk
salt
Putsa harlevern, skär den i strimlor och
salta. Fräs löken i smör några minuter.
Den ska bli mjuk, men inte få färg. Lägg
i leverbitarna och fräs dem med löken
några minuter tills levern fått en aning
färg (den får absolut inte överstekas).
Lägg lever-lökblandningen i en matberedare med knivtillsats tillsamman med
det kalla smöret och kör till en slät smet.
Häll smeten i till exempel en ramekin
och kyl ned. Servera till salladen eller på
små brödbitar till välkomstdrinken.

HJORTRULADER MED HASSELBACKSPOTATIS OCH PURJO
4 personer
Förberedelser: ca 20 minuter
Tillagning: ca 1 timme
Ingredienser:
1
hjortstek, liten, ca 1 kg
4
potatisar, stora fasta
2
purjon, vita delen
8 skivor bacon
4 skivor soltorkad tomat, strimlade
1 dl
majonnäs, helst hemlagad
1 msk senap
smör, använd det från confiten
2 msk soja
1 msk honung
1 dl
sherry
Fräs hjortköttet i smör så det får färg
på alla sidor. Sätt i ugn, 150 grader
och grädda tills innertemperaturen
är cirka 56 grader. Ta ut köttet och låt
det svalna. Skär sedan köttet i riktigt
tunna, möjligast stora, skivor. Tänk på
att fibrerna skall gå i längdriktningen
på ruladerna, det vill säga att man skär
tvärs över fibrerna när ruladerna ligger
på tallriken. Bulta lätt med kötthamma-

re så att skivorna är jämntjocka. Blanda
majonnäsen och senapen och bred
över köttet. Lägg en baconskiva och en
strimlad soltorkad tomat på köttskivan
och rulla ihop den så tätt som möjligt.
Om det behövs kan du använda en
tandpetare för att hålla ihop rullen.
Stek rullarna lätt så att de får färg på
alla sidor. Lägg dem så tätt som möjligt
i en ugnsfast form och häll över sherryn, täck formen. Grädda i ugn, cirka
30 minuter, 125 grader. Häll vätskan ur
formen i en kastrull och koka ned cirka
80 procent till en sås.
Skala potatisen och skär den i tunna
skivor men inte helt igenom. Pensla
med smöret från confiten. Grädda i ugn,
200 grader, i cirka 20 minuter. Pensla
dem sedan en gång till med smöret
och strö lite salt på potatisen. Grädda
i ytterligare cirka 30 minuter eller tills
potatisen är mjuk.
Skär purjon i längdriktningen och fräs
i smör på medelvärme så att den får lite
färg. Häll över sojan och honungen och
fräs under lock tills purjon är mjuk, cirka
15 minuter.

BLÅBÄRS- OCH
VITCHOKLADGLASS
4 personer
Förberedelser: 30 minuter
Frystid: 1 dygn
Ingredienser:
4 dl
grädde
1 burk kondenserad mjölk
100 g
vit choklad
100 g
blåbär
50 g
gelésocker
Vispa grädden tjock.
Blanda i den kondenserade mjölken.
Koka blåbären
med 1 matsked vatten, sila och blanda
i gelésockret och
rör om tills sockret
smultit, låt svalna.
Smält chokladen och
blanda den med hälften av grädd-mjölkblandningen, blanda blåbären
med den andra hälften. Frys färdigt
portionerade och garnera med blåbär.
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greppar landet

Vad vill du veta om landsbygden?
Vi berättar om aktuellt på landet och i skären som
du med anknytning till landsbygden har nytta av

Du kan även göra din
prenumeration via nätet,
www.landsbygdensfolk.fi/
prenumerera
Du får LF varje vecka .
LF är även ypperlig som gåva.
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helårsprenum.

109 e (inkl. moms)

halvår

67 e (inkl. moms)

Mottagare

Ring (09) 586 0460
(myös suomeksi) eller skicka
in vidstående kupong så fort
som möjligt så börjar
tidningen komma.

Ja, jag vill prenumerera på Landsbygdens Folk
Mottagaren
betalar
portot

Mottagare ............................................................................................................
Näradress..............................................................................................................
Postnummer............................ Ort ....................................................................

Landsbygdens Folk
Betalare (gåva)

Prenumerera
på LF!

Namn .....................................................................................................................
Näradress..............................................................................................................
Postnummer ........................... Ort ....................................................................
UNDERSKRIFT ..............................................................................

Fredriksgatan 61 A 34
00101 Helsingfors
SVARSFÖRSÄNDELSE
Avtal 5007619
Info/LF
00003 HELSINGFORS

kolumnen

MIKAEL HILDÉN ÄR PROFESSOR VID
FINLANDS MILJÖCENTRAL OCH LEDER
DET STRATEGISKA FORSKNINGSRÅDETS
PROGRAM MOT ETT KOLNEUTRALT
OCH RESURSSNÅLT FINLAND

Nya mål gör skogsbruket mångsidigare
FINLANDS SKOGAR är viktiga för industrin, för vårt allmänna välbefinnande och för naturens mångfald. Behovet
att bromsa klimatförändringen har fäst uppmärksamhet
på skogens förmåga att binda koldioxid. Skogen är en så
kallad kolsänka och ett betydande kollager.
När målsättningarna är många finns ingen entydigt
optimal lösning. Skogsvården är därför ett evigt kompromissande. I Finland närde vi länge idén att det som är bra
för virkesproduktionen måste vara bra för alla andra samhälleliga och privata mål. Då virkesproduktion var en av
de främsta källorna till ekonomiskt välstånd är det förståeligt att professionella skogsvårdare såg en maximering av virkeskubikmetrarna som det främsta kriteriet på
god skogsvård.
Kriterierna för god skogsvård har sedan dess blivit mer
komplicerade. Även om virkesproduktionen rent ekonomiskt fortfarande är viktig har till exempel skogscertifieringen signalerat ett nytänkande. Kritiken mot certifieringssystemen visar samtidigt att omställningen inte är
lätt. Små eftergifter, som inte i grunden påverkar verksamheten, är inte trovärdiga. I synnerhet inte då ivern att
använda skogen som en ersättare av till exempel fossila
bränslen tidvis fått problematiska konsekvenser. Storskalig stubbrytning är ett exempel.
Det är naturligt att skogsvården granskas kritiskt i ett
samhälle i vilket skogen har många värden utöver de som
syns i kubikmeterprisen. Dagens skogslag vill främja en
i ekonomiskt, ekologiskt och socialt hänseende hållbar
skötsel och användning av skogarna och betonar skogsägarens egna mål. Men man kan fråga sig, om skogsägaren verkligen får tjänster som stöder de egna målen i

stället för mål som ställer virkesproduktionen i centrum?
En studie, som Finlands miljöcentral gjorde för några år sedan, visade att den samhälleliga styrningen betonar virkesuttag. Däremot finns det än så länge bara teoretiska analyser över hur till exempel en marknad för kolsänkor kunde förverkligas. En sådan marknad kunde ge
de skogsägare som vill minska virkesuttaget till förmån
för mångfald och upprätthållandet av kollager ersättningar för sin insats. Idag handlar det oftast om en personlig uppoffring.
Skogar, som upprätthåller kolsänkor och som bevarar
naturens mångfald, blir allt viktigare i takt med att utnyttjandet av naturresurserna intensifieras. Enligt den internationella klimatpanelen IPCC är utnyttjandet av skogarnas förmåga att binda kol ett av de billigaste sätten att
sträva mot ambitiösa klimatmål. Men om man inte inför styrning, som lockar till sådan skogsvård, förblir volymen anspråkslös. Till exempel Stiftelsen för naturarvet
(Luonnonperintösäätiö) har skyddat drygt 1 700 hektar
och Metso-programmet omfattar idag cirka 60 000 hektar.
Siffrorna visar, att utvecklingen i ekonomiskogarna är avgörande för hur mycket kolsänkor vi har och hur väl naturens mångfald bevaras.
I Finland är de privata skogsägarna viktiga beslutsfattare, men vi behöver en öppen diskussion om den styrning och rådgivning som påverkar besluten. Vi lever inte i en ideal marknadsekonomi där alla har tillgång till
samma information och där marknaden fungerar perfekt.
Vår blandning av samhällsstyrning och marknadsekonomi kräver en kontinuerlig samhällelig debatt om mål och
medel för att fungera. •
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Brukar skog på Finlands
Mikael Winberg har alltid strävat efter att ha en växande skog, en kolsänka. Han tycker att träd är lite som människor, de är oftast produktivast kring
medelåldern.
Nära på all skog på Östergård i Täktomby,
Hangö, brann ned under kriget. Kvar stod
blott en tall i ensamt majestät.
– Den står faktiskt ännu kvar, säger
Mikael ”Micke” Winberg, som är en av
Hangös största privata skogsägare.
Utöver att han har en skog som är nästan jämngammal på grund av branden, är
läget ute på udden litet speciellt. Det finns
begränsat med omland. Skulle han vilja
expandera, konkurrerar han med Hangö
stad om marken.
– Vi är så pass nära centrum att staden
ofta använder sin förköpsrätt för att säkra
sin tomtreserv.
Han är, trots det, nöjd med sin situation. Han har utvidgat gårdens ägor med
sjuttio hektar under sin tid och har inte
något akut behov att låta dem växa.
Var det en självklarhet att du skulle
syssla med skogsbruk?
– Vi hade skog på gården, så visst fanns
det en förväntan att jag skulle ta över. Jag
jobbade med pappa i skogen från barnsben och jag gillade alla maskiner som förde ljud, ler Micke.

På den tiden kom ljuden från lantbrukstraktorn och motorsågen, det var
hela maskinparken. Träd fälldes manuellt och lastades sedan på traktorns släp.
Micke hjälpte ofta till med lastandet och
då han blev tonåring fick han också gå
loss med röjsågen.
UTARRENDERAR ÅKERN
Förr bedrevs såväl skogs- som jordbruk på
Östergård. Det fanns också mjölkkor, höns
och en häst som användes i skogen. Djuren var sedan länge ur bilden då Micke tog
över gården av sina föräldrar Bo-Evert och
Helena Winberg år 1990, om man bortser från en och annan huskatt. Av gårdens
totala areal på 250 hektar, utgör cirka tolv
åkermark. I början odlade Micke potatis
för chipstillverkare, men han lade sedan
odlandet på hyllan och arrenderar numera ut åkermarken för foderodling.
– Nuförtiden går jag till grannarna och
köper min potatis. Ska man i dag göra
vinst som odlare ska man helst syssla med
direktförsäljning, olika former av gårdsturism och upplevelser. Själv har jag alltid

Magnus Westerholm (t.v.) och Mikael Winberg diskuterar dagens arbete.
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intresserat mig mera för skogen, konstaterar Micke.
Skogen består huvudsakligen av tall.
En kännbar del av skogsarealen, dryga
femtio hektar, består av torvmossa, underlag som försvårar avverkning.
– Det krävs en extremt torr, lång sommar för att ytskiktet på torvmossen ska
torka tillräckligt för att bära maskiner. Det
andra alternativet är en kall och snöfattig
vinter, förklarar Micke.
Han avverkar i genomsnitt 500–700 kubikmeter per år och planterar ungefär tvåtusen plantor
– I fjol gick jag ut på nyårsdagen och
lade hundra plantor i marken, ett arbete som dragit ut på tiden. Jag tror inte det
var många andra som planterade träd just
den dagen, skrattar Micke.
KÖPER SLUTAVVERKNING
Att ha en skog, som till stor del är jämn-

sydligaste udde

Mikael Winberg avverkar
500–700 kubikmeter per år
på Östergårds ägor.
gammal, innebär ekonomiska risker, men
som Micke själv konstaterar är det inget
man ändrar på i en handvändning. Det är
bara att gilla läget.
Arealbeskattningen som gällde fram till
år 2006 slog extra hårt mot gårdar som
Mickes, eftersom skatten skulle betalas vare sig man hade någon avverkningsmogen
skog eller ej.
– Jag upplever att systemet med försäljningsskatt är rättvisare, man betalar
för verkliga inkomster, inte för förväntade vinster.
Utöver skogsbruket är Micke maskinentreprenör inom jordbyggnadsbranschen med företaget Winfor Oy Ab. Fram
till i fjol hade företaget en skogsavverkningsmaskin, som tyvärr brann upp. I
stället skaffade företaget två nya grävmaskiner, eftersom många av arbetsuppdragen numera är just grävarbeten. Tidigare skötte Mickes företag Hangö stads sko-

gar och då var avverkningsmaskinen mera befogad.
– Numera konkurrensutsätter kommunen allt och vill gärna ha en aktör som
sköter hela paketet, också försäljningen.
Där var vi helt enkelt för små.
Det här betyder att Micke nu också
själv får köpa slutavverkningarna av utomstående, ett arrangemang som passar
honom väl.
UPPSKRUVAT TEMPO
En klar trend inom skogsbranschen är att
tempot skruvats upp på alla fronter, vilket
den tekniska utvecklingen banat väg för.
Inte bara avverkningen sker numera maskinellt, utan också förbättrade informationssystem har bidragit till kortare cykler.
Tidigare började man hugga på hösten
och virket mättes in på våren.
– Nu kan kvalitetsfordringarna förändras på några veckor. Det finns mera peng-

ar i omlopp och ingen har råd att panta
på sortiment som det inte finns efterfrågan på, konstaterar Micke.
En positiv förändring är prisutvecklingen på grot. För femton år sedan var leveranspriset två euro per lös kubikmeter, då
det i dag rör sig kring åtta euro.
Är klimatförändringara, något du funderar på?
– Jag har alltid strävat efter att ha en
växande skog; en skog som är en kolsänka, inte en kolkälla, något som större mängder död och riktigt gammal skog
kan bidra till.
Micke konstaterar att träden är lite som
vi människor; oftast produktivast kring
medelåldern. Några klimatrelaterade problem har han inte haft hittills. Torka har
skogen drabbats av i jämna cykler så länge
han kan minnas och skadeangrepp i större
omfattning har han skonats från.
– Det största problemet har varit kådkräftan som är en svampsjukdom. Då
måste man vara snabbt framme med sågen så att den inte sprider sig.
Ända fram till början av 2000-talet
fanns det gott om älg ute på Hangöudd
och det var inte ovanligt att plantskogarna fick sig rejäla törnar. Numera är älgen
sällsynt i dessa trakter, men rådjuren är
desto fler.
– De ger sig ibland på granarna, men
skadorna är marginella jämfört med älgens framfart, konstaterar han.
STAGNERADE PRISER
På det hela taget ser Micke positivt på
skogsbranschen just nu. Det är mycket
på gång, och han hoppas på innovationer
som höjer förädlingsvärdet. Största orosmolnet är hotet om införandet av fastighetsskatt på skogsbruk.
– Man vill väl på det sättet tvinga fram
avverkningar, att folk inte bara sitter på
skogsegendomar som de inte sköter eller
avverkar.
Prisutvecklingen på exempelvis tallmassavirke ser han också som intressant i
det avseendet att priset varit nära på detsamma i över 30 år.
– Jag ärvde ett skogsskifte som jag avverkade år 1986 och fick då motsvarande
35 euro per fast kubikmeter. Det är sällan
massavedspriset i dag går över den summan, konstaterar Micke. •
TEXT OCH FOTO: MIA BERG-LUNDQVIST
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Visst vill du bli medlem?
Föreningen för Skogskultur r.f. har redan över 100 år jobbat för skogsbruket i svenskbygderna. I dag
lägger vi speciell vikt vid olika former av informationsspridning på svenska. Som medlem bidrar du
till Skogskulturs arbete och kan påverka föreningens verksamhet.
Skogskultur:
• Ger ut tidskriften Skogsbruket
• Ger ut skogligt informationsmaterial, till exempel senaste upplagan av Skogsbrukets handbok som
föreningen lät översätta och trycka
• Beviljar stöd för skogsdagar och exkursioner, såsom Skogsbrukets vinterdagar och Skogskulturs
sommarexkursion
• Beviljar reseunderstöd till skolklasser
• Understöder examensprojekt
• Premierar skogsägare, skogsfackmän, studerande och aktiva unga
Som medlem får du också hyra föreningens stuga i Ekenäs skärgård till ett förmånligt pris. Medlemsavgiften är 15 euro per år. Man ansöker om medlemskap genom att kontakta föreningens sekreterare Inge-Maj Boström, foreningen.for.skogskultur@gmail.com.
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Honan flyger knappast alls (undantaget en östlig underart) men
hennes ägghopar, skyddade under
gulaktiga gipsliknande skal (eng.
gypsy moth) på till exempel fortskaffningsmedel och obarkat virke, kan transporteras långa vägar.
Det första larvstadiet lägger ut silke
som vinden får tag i och för larven
med sig. De håriga larverna är dagtid
mycket aktiva i trädkronorna där de
börjar äta på svällande knoppar och
de yngsta bladen. Att röra vid behåringen kan medföra hudutslag och
allergiska reaktioner.
Intensiva och storskaliga försök
till biologisk bekämpning med bland
annat parasiterande flugor och steklar har inte kunnat hejda, men nog
lokalt fördröja, spridningen i Nordamerika. Endast ett tiotal sådana arter har numera etablerat sig. Ett nukleärt polyhedrosvirus är artspecifikt
och rätt effektivt liksom besprutning
med Bacillus thuringensis.
Också några patogena svampar
har använts för biologisk bekämpning. Genom att sprida det feromon
som honan avger för att locka hanarna till sej, kan man störa hanarnas
sökande till den grad att parningen misslyckas. Integrerad bekämp-

•

KIM VON WEISSENBERG
PROFESSOR EMERITUS,
EXPERT PÅ SKOGSPATOLOGI

FOTO:
FOTO:WIKIMEDIA
WIKIMEDIA

Fram till 1950-talet ansåg man att den
inte förekommer i Finland men till exempel i juli 1958 sågs den på flera orter längs den södra kusten, men också
en observation från Tammerfors rapporterades. Sedan dess har enstaka
observationer gjorts i sydväst.
En tillfällig större förekomst observerades i augusti 2017. En jetström från
Estland till kusttrakterna i söder och
sydväst förde lövskogsnunnorna med
sig, men torde inte ha lett till etablering.
I Sverige förekommer lövskogsnunnan
sällsynt söder om Stockholm.
Larverna livnär sig på över 300 växtarter och alla våra lövträd passar den
utmärkt. Också barrträd duger i ”brist
på bättre”. Värdväxten avlövas, försvagas och angrips av sekundära insekter
och svampar som kan ta livet av trädet.
Arten anses vara en av de allra farligaste skadeinsekterna på lövskog.
Till Nordamerika kom den i slutet
av 1860-talet då larver rymde från en
kullstjälpt bur (en privatperson ville
utveckla silkesodling!) i Massachusets, USA. Man lyckades inte samla
in alla rymlingar och i avsaknad av
naturliga fiender breder arten sedan
dess ut sig väster- och söderut i USA
och Kanada. Den har nu nått mellanvästern.

ning, omfattande bland annat lokala provenienser, tidiga gallringar, kortare omloppstid och blandskog, är förebyggande. Bevakning av populationens tillväxt och utbredning blir allt
viktigare.
Hur ser framtiden för lövskogsnunnan ut i Finland? För de flesta insekter är temperaturen en avgörande faktor. Kritiska temperaturer kan gälla för
olika utvecklingsstadier och begränsar därmed utbredningen liksom också tillgången på lämpliga värdväxter. Som den allätare den är, är födan inget problem men äggen, som
ska övervintra och sedan kläckas precis då knoppar slår ut och bladen börjar växa till sig, har en bestämd köldtålighet.
I den avhandling jag nämnde i samband med barrskogsnunnan (Skogsbruket 1/2019) behandlades också lövskogsnunnan. Nuvarande vinterköld
hindrar inte att den etablerar sig i allra sydligaste Finland (om det inte redan skett), men begränsar spridningen norrut till max 59,9 grader nord.
Enligt klimatscenarierna (t.ex. B2, IPCC 2001) är det dock sannolikt att också lövskogsnunnan sprider sig norrut
(temp. höjning +3,6; 190 km, + 5,8;
307 km) och blir därmed en skadeinsekt att räkna med. Spridningen blir
snabbare i väster än i öster. •

BOVAR I SKOGEN

Lövskogsnunnan (Lymantria dispar), i Sverige även kallad trädgårdsnunnan, är något större (vingbredden hane 3–4 cm, hona 4–7 cm) än
barrskogsnunnan. Hanen är mörk medan honan är gräddvit.  Utbredningsområdet täcker de tempererade delarna av Eurasien.

del 19 lövskogsnunna

Lövskogsnunnan

Larv.

Hane.

Hona med äggkluster.
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virkespriser

Rotpriser vecka 9
Hela landet
Slutavverkning

I prisstatistiken anges de åtta vanligaste virkessortimenten. Olika köpare
kan ha olika mått- och kvalitetskrav
för småstock. I den här statistiken avses
med tallsmåstock virke vars toppdiameter
är under 15 centimeter och som har mätts in
som ett skilt sortiment. Gransmåstock har en
toppdiameter under 16 centimeter.
Uppgifterna baserar sig på de priser som
inskrivs i virkeshandelskontrakt. Till exempel prisjusteringar som överenskommits
med avtalskunder ingår
inte och inte heller
tidighetstillägg i leveransaffärer. Priserna är
utan moms.
Prisuppgifterna baserar
sig på den information som
Skogsindustrin r.f. varje vecka
tillställer Naturresursinstitutet om inköpta virkesmängder
från privatägda skogar och
virkespriser.
Med privatägda skogar avses skogar som ägs av privatpersoner, städer,
kommuner och samägda och samfällda skogar. I statistiken ingår inte
uppgifter från skogsbolagens egna skogar och inte heller Forststyrelsens
skogar.

Första
gallring

Senare
gallring

Tallstock

61,12

...

52,79

Granstock

63,57

...

54,83

Björkstock

46,48

...

38,88

Tallmv*)

19,56

13,35

16,92

Granmv

20,81

13,20

17,43

Björkmv

18,86

12,75

16,29

Tallsmåstock

27,92

...

22,66

Gransmåstock

28,46

...

22,78

*) mv=massaved
Södra Finland
Slutavverkning

Första
gallring

Senare
gallring

Tallstock

62,62

...

55,45

Granstock

64,94

...

56,81

Björkstock

43,22

...

38,74

Tallmv

18,80

13,57

17,32

Granmv

20,87

...

17,94

Björkmv

18,59

13,25

16,74

Tallsmåstock

26,09

...

22,77

...

...

...

Gransmåstock

Södra Österbotten
Slutavverkning

Första
gallring

Senare
gallring

Tallstock

60,71

...

...

Granstock

61,56

...

...

Björkstock

...

...

...

19,42

...

...

Granmv

...

...

...

Björkmv

18,77

...

...

Tallmv

Statistiken omfattar cirka 90 procent av alla virkesaffärer i privatägda
skogar. Utanför materialet är små och medelstora sågar.

Tallsmåstock

...

...

...

Gransmåstock

...

...

...

De virkespriser som anges per område och för hela landet är ett vägt
medeltal av priserna på det virke som köpts de senaste fyra veckorna. Om virkesmängden för något sortiment vid rotköp är under 1 000
kubikmeter och vid leveransköp under 500 kubikmeter anges inget pris
(…). Om mängden är 0 kubikmeter, anges (–) som pris. •

Leveranspriser vecka 9

På Skogsbrukets webbplats, www.skogsbruket.fi, under rubriken
Skogsbruket för prenumeranter uppdaterar vi virkespriserna varje vecka. Du behöver loginuppgifter för att kunna öppna sidan.
Dem hittar du på din prenumerationsfaktura.

Hela
landet
Tallstock

61,78

Södra
Österbotten
...

Granstock

60,75

62,73

...

Björkstock

48,75

46,71

...

Tallmv*)

31,57

31,30

...

Granmv

33,21

33,32

...

Björkmv

31,81

31,92

...

Tallsmåstock

37,71

...

...

Gransmåstock

36,32

...

...

*) mv=massaved
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60,16

Södra
Finland

virkesmarknaden

ERNO JÄRVINEN
FORSKNINGSCHEF FÖR MTK:S
SKOGSLINJE

Nu lönar det sig att gallra
VIRKESAFFÄRERNA gick bra redan i början av året och virkesköparnas lager växer. Vid årsskiftet var köparnas rotlager klart större än i slutet av år 2017. De senaste veckorna har visat en sjunkande virkespristrend, vilket innebär att utbudet rentav är större än efterfrågan.
Enligt Naturresursinstitutets och Pellervo forskningsinstituts (PTT) prognoser kommer årets virkesanvändning i
stort sett att motsvara fjolårets. Massa- och pappersindustrins kapacitet har länge utnyttjats fullt ut. Detta begränsar ökningen av virke. PTT uppskattade redan i höstas
att detta års virkeshandel i stort skulle motsvara fjolårets.
Enligt boksluten för den inhemska massa- och pappersindustrin är lönsamheten god och därmed är betalningsförmågan för virke mycket god. Bakom den utomordentliga lönsamheten ligger framförallt ett sällsynt bra
marknadsläge för cellulosa. Exportmängderna för pappersprodukter visar dessutom att vår virkesanvändande
industri har god konkurrenskraft, det gäller också de planerade investeringarna. Marknadsutsikterna för massaoch pappersindustrin är fortsatt goda under detta år. De
största osäkerhetsmomenten finns i den internationella
handelspolitiken.
Marknadsutsikterna för sågvaror, i synnerhet sågad
tall, är svaga inom den närmaste framtiden. Exportmängderna har minskat redan länge, marknadspriset har för-

svagats och lagren av sågad vara växer. Det finns få ljusglimtar på sågvarumarknaden, men i Mellaneuropa verkar priset på sågad gran av god kvalitet hålla sig på en någorlunda nivå. Sågindustrins konkurrenskraft gentemot
Sveriges försvåras ytterligare av att den svaga kronan ger
den svenska sågindustrin konkurrensfördelar.
På den finländska virkesmarknaden verkar efterfrågan
på massaved vara större än efterfrågan på stock. Efterfrågan på barrstock har minskat som helhet. Skogsvårdsföreningarna uppskattar att efterfrågan på gallringar och första gallringar nu är god. För skogsägare, som planerar avverkningar, lönar det sig att aktivt bjuda ut gallringar för
konkurrensutsättning.
Som alltid varierar dock läget på virkesmarknaden lokalt, och skogsägaren gör klokt i att kontrollera läget med
sin egen skogsvårdsförening. Konkurrens och övervakning av kapning garanterar utfallet av alla virkesaffärer,
även vid gallringsobjekt. Med beaktande av virkesmarknadsläget och skogsindustrins lönsamhetssituation, är det
extra viktigt att också massavedsstämplingar konkurrensutsätts och att alla aktörers kapning övervakas. Med noggrann kapning får man stock även från gallringar. Efter
avverkningen skall köparen presentera sådana mätbesked
att man kan konstatera att villkoren för virkesaffären har
uppfyllts. •
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utbud av tjänster
På den här annonsplatsen får privatpersoner, enmans- och
familjeföretag annonsera ut sina tjänster gratis. Som villkor
för annonsering gäller att tjänsterna ska anknyta till skog
och att annonsören är prenumerant på tidningen. Det är
viktigt att det ur texten, max 112 tecken, framgår vilket område annonsören betjänar. Skicka in annonstexten till
skogsbruket@nordinfo.fi.

Österbotten
• Skogsservice M. Björk utför manuella skogsvårdsarbeten samt trädfällning i Vasa med omnejd, tfn 041 433 1012.
• Skogsvårdstjänster, röjning och plantering mm. utföres i Pedersöre
och Kronoby med omnejd. J Lövsund, tfn 040 751 7015.
• Närpes röjningstjänst utför röjningar och planteringar i Sydösterbotten, tfn 050 366 6251.
• Maskinell slyröjning, Timberjack med kättingaggregat i Österbotten.
Räckvidd 10 m, arb.bredd 1,7 m. Dan Renlund, tfn 040 583 2681.
• F:ma O. Sandström utför röjningar och andra skogsvårdsarbeten
i Pedersöre, Larsmo, Kronoby, Jakobstad, Nykarleby området,
tfn 050 517 3712.
• Utkörning och transport av virke, ved mm. utförs med traktor
i området Jakobstad-Vörå-Maxmo, Andreas, tfn 040 860 4749.

TOK

• Sprängningsarbeten utförs i Pedersöre med omnejd,
tfn 050 534 8565.
• Käld skogsservice utför manuell röjning, plantering och gallring
i Karleby och Pedersörenejden, även inhoppare i skogsmaskin,
tfn 041 435 8089.
• Skogsavverkning utförs med gallringsskördare, även huggning av
tomter, virkestransport med traktor, röjning mm. utförs i Vasa med
omnejd, tfn 050 322 0567.
• Maskinell avverkning med smidig skördare samt utkörning och transport av virke i Korsholm-Korsnäs. Kenneth Forsman, tfn 050 351 3197.
• Gallring och utkörning av virke utförs med Norcar 600, 490
i Nykarleby med omnejd, P. Blomqvist, tfn 050 349 2888.
• Skogsvårdsarbeten och avverkning, planering, värdering av skog
och rådgivning i Nykarlebytrakten, Smedskog, tfn 050 466 4970.
• Slyröjning av skogsbilvägar utförs i Närpes-Malax-Korsnäs
området, tfn 050 344 3181, Tobias Dahlblom.
• Slyröjning av skogsbilvägar utförs i Närpes–Korsnäs området,
tfn 040 750 7929.
• ITA Nygård Ab utför röjningar, skogsvårdsarbeten och specialavverkningar i Terjärv med omnejd, tfn 050 366 0860.
• Trädfällning på tomter samt borttransport av ris i Vasatrakten,
Österbottens farmartjänst, tfn 0500 567 171.
• Maskinell gallring, uttag av energived, virkesutkörning med smidig
Logset 500 i Pedersöre med omnejd, S. Backman, tfn 050 592 3043.
• Avverkningstjänster, maskinell gallring, med gallringsskördare utförs
i Vörå med omnejd, B. Svens, tfn 050 350 7249.
• Maskinell gallring med Norcar 600 i Österbotten, S. Ahlback,
tfn 050 518 1054.
• Vägsladdning, slyröjning och övrigt underhåll av skogsvägar
utförs mellan Vasa och Oravais, tfn 0500 138 414.
• Närtransport av virke, gallringsavverkning, röjning mm. inom
Norrskogs område, I. och A. Nynäs, Finnäs gård, Eugmo,
tfn 050 598 3149 eller 050 562 2449.
• Maskinell gallring och slutavverkning i Korsholm-Malax,
H. Skog, tfn 0500 160 669.
• Skogsavverkningar utförs med gallringsskördare i norra
Österbotten, J. Slotte, tfn 0400 139 508.
• Skogsdikning, skogsvägar och markarbeten utförs inom
Vasaområdet, tfn 0400 867 373.

Sydkusten

– Var det inte du som klagade på att vägarna var hala som skridskobanor?
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• Röjning, plantering, special trädfällning, tomthuggning på Kimitoön.
Skogsfix, Sebastian Blomqvist, tfn 044 260 1740.
• Plantskogsröjningar och skötsel av ungskog i mellersta och västra
Nyland. Oy Alessia Ab, Niclas Boström, tfn 040 579 9690,
e-post alessia.oyab@gmail.com.
• Markberedning: Högläggning/fläckupptagning (eventuellt sådd) med
tvåradig Bräcke högläggare utföres i Nyland, Forest Strömberg Oy Ab,
tfn 0400 714 095.
• Röjningar och planteringar på Kimitoön, F:ma Johan Lindroos
tfn 0400 435 236.
• Röjningar (Kemera), tomtavverkningar och trädfällningar
utförs i västra Nyland. Fredriks Skogstjänst, tfn 040 716 2994.
• Trädfällning samt virkeskörning i södra Finland,
MW Skogstjänst, Mats Wikström, tfn 0400 887 240.
• Skogsvårdsarbeten och trädfällning i Östnyland, Skogsservice Åberg,
tfn 040 5057 723.
• Snöröjning, vägsladdning, röjning av vägslänter, virkestransport med
traktor utförs i östra Nyland, tfn 0400 717 836.

Skogsbruket 3|2019

kommer den 16 april

Tema:

		 Skogsvård

Har du synpunkter på tidningen?
Du kan ge respons per e-post till skogsbruket@nordinfo.fi eller per post till adressen
Skogsbruket, c/o Oy Nordinfo Ab, Lillviksvägen 6, 02360 Esbo.
Du kan också ringa redaktionen direkt, våra kontaktuppgifter finns på sidan 3 i tidningen.
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